
Z á p i s

z 77. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 31. 5. 2021

Omluveni: Mgr. Tomáš Vlach
Martin Hausenblas – pozdější příchod v 15:07

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Mgr. Martin Krsek

Zapisovatelé: Bc. Liana Wagnerová, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města, předložil členům Rady ke schválení program 77. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

65. Plnění úkolů uložených radou města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

66. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu “Rekonstrukce kaple v 
Sebuzíně"
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

67. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci opravy drobné památky “Křížek 
Olešnice“
Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO

68. Přidělení služebního bytu - Matiční 184
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

69. Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad
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Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OŠKSS

70. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

71. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

72. Revokace usnesení RM 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
73. Zřízení kulturní komise RM
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

74. Zmocnění pro L. Ipsera (ZOO)
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ

75. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace - 
Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

76. Rozpočtové opatření FO a ODM – pořízení památných kamenů Stolpersteine
Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

Nechat hlasovat o předřazení:
- bodu č. 65, 73, 74 za bod č. 4 (aby materiály tajemníka byly za sebou),
- bodu č. 66, 67 za bod č. 15 (aby materiály PO byly za sebou),
- bodu č. 76 za bod č. 10 (aby materiály FO byly za sebou),
- bodu č. 68 za bod č. 42 (aby materiály ODM byly za sebou),
- bodu č. 69 za bod č. 48 (aby materiály OŠKSS byly za sebou).

Hlasování o předřazení bodů: 7, 0, 0

V kolovadle:

Materiály k bodům č. 5, 58, 62

         

Schválený program:

1. Smlouva o umístění technického zařízení 

2. Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - město

3. Dodatek k Tržnímu řádu města

4. Prominutí poplatku za předzahrádky

5. Plnění úkolů uložených radou města 

6. Zřízení kulturní komise RM
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7. Zmocnění pro L. Ipsera (ZOO)

8. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2020

9. Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

10. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

11. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody na kulturní akce

12. Rozpočtové opatření FO - žádost MO město o navýšení neinvestiční dotace na zeleň - 
převod pozemkových parcel

13. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa

14. Rozpočtové opatření FO a ODM – pořízení památných kamenů Stolpersteine

15. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél 
silnice č. III/25839"

16. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus s.r.o.

17. Veřejná zakázka „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní 
Terasa – sídliště Dobětice“ - výběr dodavatele

18. Vyhlášení veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“

19. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“

20. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu “Rekonstrukce 
kaple v Sebuzíně"

21. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci opravy drobné památky 
“Křížek Olešnice“

22. Ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 formou výpovědi

23. Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon socíální práce

24. Rozpočtové opatření městské policie - Program prevence kriminality na místní úrovni 2021

25. Žádost MO ÚL - Střekov o pronájem části pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. Střekov

26. Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky "Připojení 
krematoria k MOS - PD"

27. Věcná břemena - úprava metodiky

28. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem

29. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 v k. ú. Ústí nad Labem

30. Přidělení služebního bytu - Matiční 184

31. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 69/1, k.ú. Dělouš

32. Žádost o souhlas s realizací kompenzačních opatření v oblasti "Jižní Předlice - I. část"

33. Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury - Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL

34. Smlouva o bezúplatném převodu majetku - dopravní značení - kostel Sv. Floriána
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35. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

36. Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe

37. Směna pozemků s SVS, a.s.v rámci akce ŘSD „I/62 OK Krásné Březno“

38. Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží

39. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem

40. Záměr pronájmu pozemků p. č. 3522/1 a p. č. 3525/1 v k. ú. Ústí nad Labem a p. č. 1556/1 
v k. ú. Chabařovice

41. Záměr pronájmu pozemků p. č. 898/242 a p. č. 898/371 v k. ú. Všebořice

42. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

43. Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov

44. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 v k. ú. Ústí nad Labem

45. Záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 v k. ú. Božtěšice

46. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka

47. Záměr prodeje části pozemku p. č. 757 v k. ú. Krásné Březno

48. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. Střekov

49. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

50. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace kulturních akcí a 
projektů“

51. Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

52. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 

53. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám pro žáky 1. tříd - 1. záloha

54. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

55. Udělení výjimky z počtu žáků v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 2021/2022

56. Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad 

57. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metrostav a.s.

58. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci

59. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

60. Revokace usnesení RM 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021

61. Finanční ukončení projektu

62. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci 
projektu Krizové byty

63. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – 
Kotlíkové půjčky č. SML1024138

64. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
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65. Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova

66. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domova pro seniory Dobětice

67. Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 
2030“ - finanční ukončení projektu a rozpočtové opatření FO

68. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020

69. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 
1241/41, příspěvkové organizace, na dobu určitou

70. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace

71. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na předfinancování a 
realizaci projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu“ 

72. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

73. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení dotace MPSV na r. 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách - COVID-19

74. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

75. Revokace usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021

76. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem

77. Různé

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Smlouva o umístění technického zařízení 
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: náhrada stávající smlouvy o vydávání dokladů, důvodem je nově
povinnost zadávání biometrických údajů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1821/77R/21
Smlouva o umístění technického zařízení 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření smlouvy o umístnění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra

2. Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - město
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: důvodem je zmocnění k podání žádosti o dotaci z ÚK, finanční prostředky má 
MO zajištěny
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1822/77R/21
Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - město

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. Mgr. Hanu Štrymplovou, starostku městského obvodu Ústí nad Labem - město
a) k podání žádosti o dotaci z programu Ústeckého kraje s názvem "Program na záchranu a 
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro 
rok 2021", a to na opravu kapličky v Božtěšicích, umístěné na p. p. č. 171, k. ú. Božtěšice

3. Dodatek k Tržnímu řádu města
Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu

Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: doplnění nového tržního místa na Severní Terase a aktualizace míst MO město
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1823/77R/21
Dodatek k Tržnímu řádu města

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) vydává
  

1. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2021, kterým se mění a doplňuje 
nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007 Tržní řád, ve znění pozdějších novel

4. Prominutí poplatku za předzahrádky
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Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: prominutí je v kompetenci obvodu, RM může jen vyslovit souhlas
Mgr. Krsek: bylo by dobré, aby se vzhledem předzahrádek ve městě zabýval KAM
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1824/77R/21
Prominutí poplatku za předzahrádky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost České barmanské asociace k prominutí poplatků za restaurační předzahrádky v 
roce 2021

B) souhlasí
  

1. s prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění 
restauračních předzahrádek na celém území města Ústí nad Labem za celý kalendářní rok 
2021, v souladu s § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

C) doporučuje
  

1. úřadům jednotlivých městských obvodů zajistit vydání správního rozhodnutí ve smyslu 
bodu B) tohoto usnesení

5. Plnění úkolů uložených radou města 
Původní číslo materiálu: 65

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova
PhDr. Ing. Nedvědický: požádal bych na příště o přehled sporů
Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1825/77R/21
Plnění úkolů uložených radou města 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

6. Zřízení kulturní komise RM
Původní číslo materiálu: 73

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: aktualizovaný seznam kandidátů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1826/77R/21
Zřízení kulturní komise RM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zřizuje
  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků s účinností od 1. 6. 2021:
1. kulturní komisi Rady města

B) jmenuje
  

1. předsedkyní kulturní komise: Prof. Mgr. Zdenu Kolečkovou, Ph.D., nar. *************
2. členy kulturní komise:
a) Jaroslava Péma, nar. *************
b) Martina Trnovce, nar. ************
c) Zbyňka Haase, nar. *************
d) Mgr. Zdeňka Kymličku, nar. *************
e) Jana Doranta, nar. *************
f) MUDr. Jiřího Tajchnera, nar. *************
g) Bc.Barboru Hyškovou, nar. *************
h) Ing. Jana Kvasničku, nar. *************

C) konstatuje
  

1. že v souladu s usnesením ZM č. 107/8Z/19 náleží s účinností od 1. 6. 2021 předsedovi a 
členům kulturní komise uvedených v bodě B) tohoto usnesení za výkon jejich funkce 
odměna za měsíc takto:
a) je-li předseda nebo člen zastupitelem města:
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- předseda 6 058,- Kč
- člen 5 048,- Kč
b) není-li předseda nebo člen zastupitelem města:
- předseda 3 030,- Kč
- člen 2 020,- Kč

D) ukládá
  

1. předsedovi kulturní komise uvedenému v bodě B) tohoto usnesení

a) aby na prvním jednání schválila kulturní komise svůj jednací řád a statut

 Termín: 30. 6. 2021

7. Zmocnění pro L. Ipsera (ZOO)
Původní číslo materiálu: 74

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: zmocnění je potřeba pro možnost přepisování motorových vozidel zoologické 
zahrady
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1827/77R/21
Zmocnění pro L. Ipsera (ZOO)

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení zmocnění pro Libora Ipsera, vedoucího údržby zařazeného do organizace 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. a) k úkonům souvisejícím s převodem 
motorových vozidel svěřených do užívání Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o.

8. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2020
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: standartní materiál, který musí do konce pololetí schválit ZM. Jsou v něm zahrnuty i 
hospodářské výsledky všech městských obvodů.
Ing. Outlá: děkuji za zpracování tohoto dokumentu
PhDr. Ing. Nedvědický: i já se připojuji k poděkování
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1828/77R/21
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za 
rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 444 428,02 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 307 460,68 tis. Kč
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 136 967,34 tis. Kč
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 370 739,50 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 229 627,14 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši 
152 291 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 141 112,36 tis. Kč
3. nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2020 – volné zdroje k 
zapojení do rozpočtu r. 2021 činí 10 047 941,23 Kč viz příloha usnesení č. 1
4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 dle Výkazu zisku a 
ztráty za MmÚ činí 6 776 129,88 Kč
5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2020, se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v 
průběhu přezkoumání viz bod 14. důvodové zprávy
6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát 
za rok 2020 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, 
městským obvodům a hospodaření příspěvkových organizací

B) souhlasí
  

1. po projednání závěrečného účtu dle důvodové zprávy s celoročním hospodařením 
statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 bez výhrad
2. s finančním vypořádáním statutárního města Ústí nad Labem - Magistrát za rok 2020 dle 
přílohy usnesení č. 1
3. s rozpočtovým opatřením ve výši 10 047,94 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 10 
047,94 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 10 047,94 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
4. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 dle příloh č. 1a) až 1e) 
bodu 13. důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31.12.2020 
ve výši 129 520 060,82 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období
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C) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL

 Termín: 28. 6. 2021

9. Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: daň se FÚ neplatí, jen ji musíme účetně vykázat
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1829/77R/21
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických 
osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2020 ve výši 86 937,92 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 86 937,92 tis. Kč v položce Daň z příjmů 
právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 86 937,92 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

B) ukládá
  

1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 28. 6. 2021

10. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR
Původní číslo materiálu: 7

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: pravidelný opakující se materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1830/77R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 11,75 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,75 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 11,75 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

11. Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody na kulturní akce
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: přílohou důvodové zprávy jsou žádosti obvodů
PhDr. Ing. Nedvědický: je otázka, jak dlouhá je tradice u akce Barvám neutečeš
Mgr. Krsek: mají stejné možnosti i ostatní obvody? A vědí, že mohou taky žádat?
Lazarová: zítra na poradě se starosty projednám
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1831/77R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody na kulturní akce

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádostí jednotlivých městských obvodů o poskytnutí neinvestiční dotace na 
pořádání kulturních akcí dle příloh důvodové zprávy

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 400 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované v žádostech MO, z toho:
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 500 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

12. Rozpočtové opatření FO - žádost MO město o navýšení neinvestiční dotace na zeleň - 
převod pozemkových parcel
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: MO získal od ÚZSVM zeleň, o kterou je potřeba se starat
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1832/77R/21
Rozpočtové opatření FO - žádost MO město o navýšení neinvestiční dotace na 
zeleň - převod pozemkových parcel

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. přijetí žádosti městského obvodu město o poskytnutí neinvestiční dotace na údržbu 
zeleně pro rok 2021 a roky následující ve výši 200 tis. Kč z důvodu bezúplatného převodu 
pozemkových parcel

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 200 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO město ve výši 200 tis. Kč v položce Dotace pro MO na zeleň, a to na údržbu 
a úklid nově nabytých pozemkových parcel do majetku statutárního města Ústí nad Labem, 
předaného do svěřeného majetku MO město

2. navýšení účelové neinvestiční dotace pro MO město na zeleň ve výši 200 tis. Kč, a to od 
roku 2022 každoročně v rámci schváleného rozpočtu v položce Dotace pro MO na zeleň, a 
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to na údržbu a úklid nově nabytých pozemkových parcel do majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, předaného do svěřeného majetku MO město

13. Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: MO žádá o navýšení finančních prostředků pro VPP
Ing. Outlá: potvrzuji slova pana Jakubce. MO Terasa už má v rozpočtu peníze na VPP. Mají na 
provoz nadstandardní příjmy a já budu navrhovat variantu neschválit.
Ing. Tošovský: kolik má MO Severní Terasa VPP a kolik má třeba centrální obvod? Protože na 
terase je všechno pěkné a tady v centru jsou některá místa, která jsou naprosto příšerná. Proto bych 
orodoval za posílení pracovníků VPP spíše v centru než na Terasu.
Ing. Outlá: Centrum ani Střekov žádné finanční prostředky navíc nedostali. Na jednoho pracovníka 
potřebujete zhruba 5 tisíc korun. Pokud chceme pořádek ve městě, musíme rozpočet centra posílit. 
Neštěmice mají VPP hodně, stejně tak Terasa. S novým statutem by se nerovnosti mezi obvody 
měly srovnat.
Mgr. Ševcovic: je potřeba říci, že ale MO Severní Terasa má jiné složení obyvatelstva a s touto 
informací je potřeba pracovat. Pokud budeme nerovné podmínky obvodů narovnávat, může se stát, 
že tím nic nedosáhneme.
Mgr. Krsek: souhlasím, nevím, proč žádají, když deklarují, že v tomto směru mají ze všech obvodů 
nejmenší problémy.
p. Lazarová: chtěla bych finančními prostředky posílit i ostatní dva obvody
PhDr. Ing. Nedvědický: nevím, proč žádají, když zdrojů peněz mají v letošním roce plno
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění – varianta č. 2

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 1, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1833/77R/21
Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. žádost městského obvodu Severní Terasa o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu 
mezd veřejně prospěšných pracovníků vč. odvodů dle přílohy důvodové zprávy

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 1 000 tis. Kč dle žádosti 
MO ze dne 29.4.2021 na mzdy veřejně prospěšných pracovníků vč. zákonných odvodů
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14. Rozpočtové opatření FO a ODM – pořízení památných kamenů Stolpersteine
Původní číslo materiálu: 76

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: představil materiál
Ing. Outlá: jsem ráda, že tento návrh našel podporu
p. Lazarová: ráda bych přispěla finančním darem
Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1834/77R/21
Rozpočtové opatření FO a ODM – pořízení památných kamenů Stolpersteine

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 30 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 30 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 30 tis. Kč na akci 
„Památné kameny Stolpersteine“

15. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél 
silnice č. III/25839"
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: představila materiál, ve kterém je uvedeno složení hodnotící komise i komise 
otevírání obálek.
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1835/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku 
podél silnice č. III/25839"
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – 
zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 
500 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

16. Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus s.r.o.
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: vypořádání zakázky s názvem Podchod Kamenný vrch, kdy město od smlouvy o 
dílo odstoupilo. RM může s usnesením materiálu souhlasit, schválit ale musí ZM
Ing. Tošovský: tento materiál se týká 1. etapy?
Mgr. Ševcovic: chybí ukládací část, kdo předloží materiál do ZM
Mgr. Nováková: děkuji za připomínku, materiál v ZM předloží pan náměstek Tošovský
- návrh na usnesení v upraveném znění
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15:07 - příchod pana Hausenblase, MBA

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1836/77R/21
Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
Develop plus s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 28. 6. 2021

17. Veřejná zakázka „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní 
Terasa – sídliště Dobětice“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: materiál se týká výběru dodavatele, jediným kritériem byla cena
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1837/77R/21
Veřejná zakázka „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, 
Severní Terasa – sídliště Dobětice“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Odstranění 
stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ 
takto:

1. INSKY spol. s r.o.
2. HANTYCH s.r.o.
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3. Metrostav a.s.
4. STRABAG Rail a.s.
5. AZ SANACE a.s.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se 
sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533, s nabídkovou cenou ve výši 
8 762 495,64 Kč bez DPH

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová 
zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď 
v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ dodavateli, který se umístil na 
druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem

18. Vyhlášení veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: jedná se o levou stranu chodníku, bude umožněn přístup k objektům i zachováno 
maximum parkovacích míst
Mgr. Krsek: bude ta dlažba materiálově sladěna s druhou stranu již opraveného chodníku?
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1838/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. 
etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Londýnská – oprava konstrukce 
chodníku – 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. 
etapa“, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková ,vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, vedoucí provozního úseku oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO

19. Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: tato etapa souvisí s podchodem v ulici Nová, novými přechody a posunutím 
stávající autobusové zastávky
Mgr. Krsek: doporučuji řešit ještě 3. etapu, a to cyklodopravu v ulici Nová
p. Hausenblas, MBA: jednáme o tom
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1839/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 
2. etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Bc. Lucie Pouzarová, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

20. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu “Rekonstrukce 
kaple v Sebuzíně"
Původní číslo materiálu: 66

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.
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Mgr. Nováková: zmocnění je potřeba, aby mohl pan místostarosta žádat o dotaci
Mgr. Krsek: je dobře, že obvody jsou aktivní a snaží se získat finanční prostředky i z jiných
zdrojů
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1840/77R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu 
Ústí nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci 
projektu “Rekonstrukce kaple v Sebuzíně"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
  

1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem, na 
realizaci projektu “Rekonstrukce kaple v Sebuzíně“

21. Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci opravy drobné památky 
“Křížek Olešnice“
Původní číslo materiálu: 67

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: stejný materiál jako předchozí, jen se žádost týká jiné dotace
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1841/77R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu 
Ústí nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci 
opravy drobné památky “Křížek Olešnice“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) zmocňuje
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1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 
2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem, na realizaci opravy drobné památky “Křížek 
Olešnice“

22. Ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 formou výpovědi
Původní číslo materiálu: 16

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí
Diskuse proběhla.

Ing. Karpíšková: smlouva se ukončuje na základě změny legislativy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1842/77R/21
Ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 formou 
výpovědi

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 uzavřenou se 
společností Severočeské sběrné suroviny a. s. Liberec, IČ 499 02 598, po zániku 
společnosti a konečné transformaci ze dne 01. 07. 2017 KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 
286 74 286

23. Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon socíální práce
Původní číslo materiálu: 17

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí
Diskuse proběhla.

Ing. Šťastná: materiál se týká rozdělení finančního příspěvku z dotace
Mgr. Krsek: děkuji za to, že se daří mzdové náklady sanovat i z jiných zdrojů
Ing. Šťastná: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1843/77R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon socíální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, finančního odboru a 
odboru hospodářské správy, v celkové výši 9 183,28 tis. Kč - zapojení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté z MPSV takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9 183,28 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 4 945 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
MO město 1 036 tis. Kč
MO Severní Terasa 1 486 tis. Kč
MO Neštěmice 1 226 tis. Kč
MO Střekov 1 197 tis. Kč

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 502,84 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 845,96 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 222 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 70 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 597,48 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Sociální práce

24. Rozpočtové opatření městské policie - Program prevence kriminality na místní úrovni 
2021
Původní číslo materiálu: 18

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP
Diskuse proběhla.

Ing. Bakule: dotace je určena na záznamové zařízení kamerového systému
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1844/77R/21
Rozpočtové opatření městské policie - Program prevence kriminality na místní 
úrovni 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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1. přiznání státní účelové dotace MVČR na investiční projekt "Ústí nad Labem - 
Modernizace MKDS - 2021" ve výši 483 489,- Kč
2. výši povinné finanční spoluúčasti na projekt uvedený v bodu A) 1. ve výši 54 903,- Kč

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 538,40 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 483,49 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 54,91 tis. 
Kč u akce "Pult centrální ochrany"

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 538,40 
tis. Kč na akci "Modernizace MKDS - 2021"

25. Žádost MO ÚL - Střekov o pronájem části pozemku p. č. 2529/8 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 23

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Hlasování o projednání bodů v tomto pořadí: 23, 19, 20, 31, 34, 68: 8, 0, 0

Ing. Dařílek: magistrát podle platného statutu žádost dle platného ÚP zamítl, MO požádal o 
přehodnocení a také dle statutu požádal o pronájem RM
Mgr. Peterka: my bychom rádi využili zelenou plochu u cyklostezky u železničního mostu na 
nábřeží pro pronájem mobilního stánku občerstvení. Je zájem o tyto služby, tak bychom rádi 
vyhověli. Stánek je mobilní, nestálo by nás to ani korunu, naopak bychom ještě dostali peníze za 
pronájem.
Ing. Tošovský: já bych se snažil najít variantu a cestu, jak by to tam mohlo jít. Nějakou možnost 
jsme našli. Pronájem by mohl být na měsíc.
Ing. Outlá: my jsme kdysi ve vedení Střekova byli pro o oživení Střekova. Občané mimo jiné 
hodně podporovali právě kavárničku, a to na stejném místě, o kterém tu jednáme. Bohužel nám to 
tenkrát zamítlo Povodí Labe. Hledejme cestu k tomu, aby tam ten stánek mohl být. Musí ale být 
mobilní, kvůli požadavku povodí Labe.
PhDr. Ing. Nedvědický: vidím problém v platném ÚP., pojďme tedy iniciovat změnu.
Mgr. Krsek: k této ploše už historicky patří myšlenka na místo pro kavárnu. Rozumím obavám z 
porušení ÚP, proto iniciujme změnu ÚP, nemuselo by to trvat tak dlouho. Prošlo by to ZM a bylo 
by to čistší. Je to služba lidem.
Ing. Tošovský: obávám se, že i když budeme iniciovat změnu, v téhle sezoně se to určitě nestihne
Lazarová: podporuji tento návrh, to místo se přímo nabízí.
Mgr. Krsek: budeme muset v tomhle případě rozhodnout variantu č. 1, a proto se ptám, zda by 
nebylo vhodné rozšířit usnesení ještě o další bod, kdy určíme někoho, kdo bude iniciovat změnu 
ÚP v ZM
Ing. Tošovský: já budu navrhovat variantu č. 2, připadá mi, že je to v souladu se zdravým 
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rozumem, byť ne asi v souladu s ÚP
Hausenblas: jak to vychází tedy finančně?
Ing. Dařílek: 5.000 Kč za rok
Mgr. Krsek: změna ÚP je tedy cesta na měsíce?
PhDr. Ing. Nedvědický: pane Dařílku, nelze toto napasovat stejně, jako jsou mobilní prvky v 
Městských sadech?
Ing. Dařílek: nejsem znalec ÚP a nevím. Městské sady jsou určitě nějakou výjimkou
Mgr. Krsek: nejsem si jistý, že pokud je to mobilní stánek, že nějak výrazně porušíme platný ÚP
PhDr. Ing. Nedvědický: je problém, že se ta pronajímatelná plocha musí kompletně zasíťovat
Ing. Dařílek: materiál stahuji

26. Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky 
"Připojení krematoria k MOS - PD"
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: jedná se o technický materiál
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1845/77R/21
Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek 
zakázky "Připojení krematoria k MOS - PD"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1,49 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 1,49 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 o 
částku 1,49 tis. Kč na akci „Připojení krematoria k MOS - PD“

27. Věcná břemena - úprava metodiky
Původní číslo materiálu: 20

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: metodika je zastaralá a upravuje se kvůli platné oceňovací vyhlášce
PhDr. Ing. Nedvědický: rád bych, kdybychom žadatele hned při podání žádosti tlačili k tomu, aby 
primárně hledali jiné varianty než vstupovat na naše pozemky a pokud už jim vstup povolíme, tak 
si k nim přidat svou přílož
Ing. Dařílek: pracujeme na tom ve spolupráci s právníky, chceme, aby firmy nejdříve doložily, že 
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nemají jinou možnost a že neexistuje jiné technické řešení než vstoupit na naše pozemky
PhDr. Ing. Nedvědický: máme tu svou optickou síť a stále umožňujeme komukoliv se připojit 
namísto toho, aby si oni vybudovali svou
Ing. Dařílek: návrh na usnesení varianta č. 2

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1846/77R/21
Věcná břemena - úprava metodiky

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve věci oceňování věcných břemen pro 
technickou infrastrukturu po 1. 1. 2021

B) ukládá
  

1. Majetkové komisi Rady města Ústí nad Labem

a) zpracovat a předložit aktualizovanou metodiku a sazebník náhrad za zřízení věcného 
břemene v souladu s platnými a účinnými právními předpisy

 Termín: 12. 7. 2021

28. Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 31

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: přišla nabídka na odkup pozemků na základě vlastníka, který sdělil, že je ochoten 
prodat pozemky za cenu znaleckého posudku. MK doporučuje.
p. Hausenblas, MBA: pan Šauer poté, co mu sdělena odhadní cenu pozemků řekl, že pozemky za 
tuto cenu v žádném případě neprodá a vezme nabídku zpět
Ing. Tošovský: pokud máme takovou informaci, navrhuji odebrat z usnesení bod B, že materiál 
bude projednán v ZM
Ing. Dařílek: zpětvzetí nabídky od pana Šauera nám nepřišlo, takže bod odebrat nelze. Pokud to do 
doby konání přijde, bod v ZM nebude předložen
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1847/77R/21
Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. s nabytím nemovitostí od Mgr. Bc. Jiřího Šauera, 
************************************** a společnosti Nostromo CZ s. r. o., 
Duchcovská 2602, 415 01 Teplice, IČ 28709853 v k. ú. Ústí nad Labem dle výpisu z KN – 
LV 4032 (mimo pozemku p. č. 2347/12 včetně stavby č. e. 56 v k. ú. Ústí nad Labem) a LV 
15601 (mimo pozemku p. č. 1788 včetně stavby č. p. 1184 v k. ú. Ústí nad Labem) za 
těchto podmínek:
a) kupní cena bude cenou obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 8.581.110,- Kč
b) nemovitosti budou vyklizeny a bez ekologické zátěže
c) nemovitosti nebudou zatíženy žádnými věcnými právy

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2021

29. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 34

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: občané žádají o vytvoření stání pro 4 nádoby komunálního odpadu
Ing. Tošovský: ztotožňuji se s názorem MK
p. Hausenblas, MBA: pracujeme na studii pro ideální plochy pro kontejnerová stání
Mgr. Krsek: podporuji materiál, my se snažíme o to, dostat popelnice do vnitrobloků, aby nestály 
na veřejných místech
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1848/77R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

30. Přidělení služebního bytu - Matiční 184
Původní číslo materiálu: 68

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.
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Ing. Dařílek: přihlásil se zájemce, který by měl zájem o pronájem podkrovního bytu. Jsme rádi, 
protože by zároveň byl správcem toho objektu včetně našich dvou krizových bytů, které tam máme
PhDr. Ing. Nedvědický: jsem rád, že se nám tento zájemce přihlásil
Mgr. Ševcovic: my jsme oslovili všechny školy s touto nabídkou a podařilo se
Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1849/77R/21
Přidělení služebního bytu - Matiční 184

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přidělení služebního bytu o velikosti 2+KK v ulici Matiční 184, Ústí nad Labem panu 
*********************************** 

31. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 69/1, k.ú. Dělouš
Původní číslo materiálu: 21

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Hlasování o projednání en block bodů č. 21, 22, 24 - 30, 32, 33, 35 - 42: 8, 0, 0

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1850/77R/21
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 69/1, k.ú. 
Dělouš

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k tíži pozemku 
p. č. 69/1 v k. ú. Dělouš, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení 
VTL plynovodu a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, se 
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 
65993390 jako investorem a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
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499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako oprávněnou, za jednorázovou úhradu 
ve výši 5 510,-Kč bez DPH, stanovenou znaleckým posudkem č. 015/2021 ze dne 11. 03. 
2021.

32. Žádost o souhlas s realizací kompenzačních opatření v oblasti "Jižní Předlice - I. část"
Původní číslo materiálu: 22

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1851/77R/21
Žádost o souhlas s realizací kompenzačních opatření v oblasti "Jižní Předlice - I. 
část"

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. jako vlastník pozemků p.p.č. 1020/1, 1021/2 a 1031,1, k.ú. Předlice vydání souhlasu k 
realizaci kompenzačních opatření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
na pozemcích města v rámci akce „Jižní Předlice – I. část“ pro CENTROPOL TRADING, 
s.r.o. (IČ: 273 43 031)

33. Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury - Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL
Původní číslo materiálu: 24

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1852/77R/21
Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury - Rekonstrukce mostu E. Beneše, 
ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1. uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury (světelné signalizační zařízení) 
mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, IČO: 70892156 těchto 
parametrů:
projekční práce a provedení úprav křižovatek:
K02 Předmostí - Důlce
K03 Přístavní - Hrnčířská
K04 Přístavní - Drážďanská
K08 Panská - Revoluční
K09 Panská - Brněnská
K10 Špitálské náměstí
cena za provedení díla: 1 100 000,- Kč bez DPH

34. Smlouva o bezúplatném převodu majetku - dopravní značení - kostel Sv. Floriána
Původní číslo materiálu: 25

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1853/77R/21
Smlouva o bezúplatném převodu majetku - dopravní značení - kostel Sv. 
Floriána

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem a Národním památkovým ústavem IČ: 75032333 těchto parametrů:
předmět převodu: dopravní značení č. IS 24a - Kulturní nebo turistický cíl (Sv. Florián) 4 
ks
umístění: ul. Neštěmická, ul. Krčínova, ul. Na Návsi
hodnota předmětu převodu: 3 920,- Kč bez DPH
bezúplatně do majetku města

35. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM
Původní číslo materiálu: 26

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 30 z 64



Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1854/77R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 96/4 o výměře 695 m2, trvalý travní porost
b) p. č. 96/5 o výměře 376 m2, trvalý travní porost
c) p. č. 97 o výměře 28 m2, trvalý travní porost
d) p. č. 102 o výměře 262 m2, ostatní plocha - neplodná půda
e) p. č. 127/2 o výměře 135 m2, zahrada
f) p. č. 138 o výměře 120 m2, trvalý travní porost
vše v k. ú. Vaňov, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, příslušného 
hospodařit s majetkem státu

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2021

36. Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe
Původní číslo materiálu: 27

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1855/77R/21
Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s darováním pozemků p. č. 663/1 o výměře 3 m2 a p. č. 680/1 o výměře 57 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem od Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 90 005, do vlastnictví statutárního 
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města Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) do vybraného majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem za 
předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 
Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2021

37. Směna pozemků s SVS, a.s.v rámci akce ŘSD „I/62 OK Krásné Březno“
Původní číslo materiálu: 28

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1856/77R/21
Směna pozemků s SVS, a.s.v rámci akce ŘSD „I/62 OK Krásné Březno“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. převod pozemku p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku MmÚ, oddělení 
evidence majetku, za předpokladu souhlasného usnesení Rady městského obvodu Ústí nad 
Labem-Neštěmice

2. převod pozemku p.č. 1420 o výměře 7 m2 v k.ú. Brná nad Labem do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku MmÚ, oddělení 
evidence majetku, za předpokladu souhlasného usnesení Rady městského obvodu Ústí nad 
Labem-Střekov

3. záměr směny:
a) části pozemku p.č. 777/10 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 294 m2
b) části pozemku p.č. 1167/12 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 49 m2
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c) části pozemku p.č. 1167/13 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 630 m2
vše v k.ú. Krásné Březno, ve vlastnictví společnosti Severočeská vodárenská společnost 
a.s., IČ:49099469 za:
d) pozemek p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř
e) pozemek p.č. 1420 o výměře 7m2 v k.ú. Brná nad Labem,
ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 87 
390,-Kč ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem

B) souhlasí
  

1. po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru dle bodu A)3. tohoto usnesení se 
směnou:
a) části pozemku p.č. 777/10 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 294 m2
b) části pozemku p.č. 1167/12 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 49 m2
c) části pozemku p.č. 1167/13 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 630 m2,
vše v k.ú. Krásné Březno, ve vlastnictví společnosti Severočeská vodárenská společnost 
a.s., IČ:49099469 za:
d) pozemek p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř
e) pozemek p.č. 1420 o výměře 7m2 v k.ú. Brná nad Labem,
ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 87 
390,-Kč ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2021

38. Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží
Původní číslo materiálu: 29

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1857/77R/21
Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
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1.uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a 
veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba), z 
důvodu snížení nákladů spojených s obsluhou garáží zpětně od 1. 3. 2021

39. Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 30

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1858/77R/21
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 14/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Ústí nad Labem od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 31. 12. 2021

40. Záměr pronájmu pozemků p. č. 3522/1 a p. č. 3525/1 v k. ú. Ústí nad Labem a p. č. 1556/1 
v k. ú. Chabařovice
Původní číslo materiálu: 32

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1859/77R/21
Záměr pronájmu pozemků p. č. 3522/1 a p. č. 3525/1 v k. ú. Ústí nad Labem a p. 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 34 z 64



č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu:
a) části pozemku p. č. 1556/1 o výměře cca 40 000 m2 z celkové výměry 121957 m2 v k. ú. 
Chabařovice
b) pozemku p. č. 3525/1 o výměře 33 135 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3522/1 o výměře cca 58 500 m2 z celkové výměry 
68 458 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 4.000,- Kč/ha/rok
b) účelem pronájmu bude provozování sportovního areálu pro akční sporty (paintball, 
airsoft, lasergame a lukostřelba)
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
d) na pozemku nesmí být umísťovány stavby
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
f) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

41. Záměr pronájmu pozemků p. č. 898/242 a p. č. 898/371 v k. ú. Všebořice
Původní číslo materiálu: 33

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1860/77R/21
Záměr pronájmu pozemků p. č. 898/242 a p. č. 898/371 v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 899/242 o výměře 53290 m2 a p. č. 898/371 o výměře 
2556 m2 v k. ú. Všebořice za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny

42. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem
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Původní číslo materiálu: 35
Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1861/77R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 o výměře cca 125 m2 z celkové výměry 2155 
m2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití - zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

43. Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 36

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1862/77R/21
Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje 3 částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov o celkové výměře cca 266 m2
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B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku
a) p. č. 3340/1 o výměře cca 36 m2 pro vlastníky domu č. p. 1458
b) p. č. 3340/1 o výměře cca 188 m2 pro vlastníky domu č. p. 1459
c) p. č. 3340/1 o výměře cca 42 m2 pro vlastníky domu č. p. 1460
v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
- nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
- účel nájmu: přídomní zahrádka
- bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
- náhrada za bezesmluvní užívání částí pozemku zpětně v souladu se zákonnými možnostmi 
ve výši 15,- Kč/m2/rok

44. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 v k. ú. Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 37

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1863/77R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Ústí nad 
Labem

45. Záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 v k. ú. Božtěšice
Původní číslo materiálu: 38

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1864/77R/21
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Záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 o výměře 302 m2 v k. ú. Božtěšice

46. Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka
Původní číslo materiálu: 39

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1865/77R/21
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 260/62, 260/5, 260/11, 260/7, 260/9, 260/12 v k. ú. 
Habrovice užívaných na základě nájemní smlouvy a smlouvy o pachtu zemědělského 
pozemku SML1020796 ze dne 20. 6. 2018 uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka Ústí nad Labem, IČO 661 11 854

47. Záměr prodeje části pozemku p. č. 757 v k. ú. Krásné Březno
Původní číslo materiálu: 40

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1866/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 757 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 757 o výměře cca 64 m2 z celkové výměry 1182 m2 v 
k. ú. Krásné Březno

48. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 41

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1867/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 o výměře cca 222 m2 z celkové výměry 2519 
m2 v k. ú. Střekov

49. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov
Původní číslo materiálu: 42

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1868/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) neschvaluje
  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 170 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za účelem využití k rekreačním účelům
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B) schvaluje
  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 170 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

50. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace kulturních akcí a 
projektů“
Původní číslo materiálu: 43

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: představil materiál dle důvodové zprávy
Mgr. Krsek: děkuji za zpracování materiálu
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1869/77R/21
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace 
kulturních akcí a projektů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) – benefiční akce
b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízená zákonem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Avdějev Gennadij (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Výstava obrazů Gennadije Avdějeva“ ve výši 6.000,- Kč
b) Benda Arts z. s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční 
koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“ ve výši 42.000,- Kč
c) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
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26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „12. ročník Divadelní benefice 
ochotnických divadel Ústí nad Labem“ ve výši 40.000,- Kč
d) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního 
sboru PF UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 32.000,- Kč
e) Jarolímková Olga (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Festival Nádhera“ ve výši 39.000,- Kč
f) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Advent s 
Ústeckými trubači“ ve výši 16.000,- Kč
g) LES DIVOKÝCH SVINÍ z. s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „50. sezóna Činoherního studia“ ve výši 20.000,- Kč
h) Mladá Séna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Divadelní hra Dekameron“ ve výši 40.000,- Kč
i) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Výroční koncert ke 30ti letům skupiny Houpací koně“ ve výši 43.000,- Kč
j) Mgr. Nosek Martin (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vydání nového alba kapely Houba a jeho křest“ ve výši 20.000,- Kč
k) Ing. Opatrný Karel (nar. ************) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„18. Prvomájový festiválek“ ve výši 20.000,- Kč
l) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „11. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 40.000,- Kč
m) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Svatomartinské víno 2021“ ve výši 40.000,- Kč
n) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Zahradní 
slavnosti“ ve výši 25.000,- Kč
o) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ ve výši 5.000,- Kč
p) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Kreativní podzim“ ve výši 5.000,- Kč
q) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 17.500,- Kč
r) S-HLE-DÁVÁNÍ z. s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance“ ve výši 15.000,- Kč
s) S-HLE-DÁVÁNÍ z. s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Tanec, tanec…. 2021“ ve výši 13.000,- Kč
t) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Cantus Choralis 2021“ ve výši 40.000,- Kč
u) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Underground a disent na Ústecku – nečekaně náhlá exploze svobody 
očima zahraničních účastníků“ ve výši 20.000,- Kč
v) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů“ ve výši 40.000,- Kč
w) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„IX. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2021“ ve výši 30.000,- Kč
x) Mgr. Valášková Michaela (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Divadlo všem“ ve výši 35.000,- Kč
y) Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akc „Naše 
historie“ ve výši 5.000,- Kč
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z) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Adventní koncert“ ve výši 14.500,- Kč
aa) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Velikonoční koncert Oboroh“ ve výši 10.000,- Kč
bb) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční baletní koncert“ ve výši 30.000,- Kč
cc) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně“ ve výši 8.000,- Kč

B) neschvaluje
  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) InGarden z. s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava 
Pavla Kantorka – za zvířátky a trochou historie do ZOO“
b) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradice 
našich svátků – Vánoce“
c) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „IZS 
očima dětí“
d) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Společně do světa“

C) souhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Beran Michal (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „After 
Cruelty – koncert pro restart kultury v Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,- Kč
b) CAFÉ PANAV, spol. s r. o. (IČ 03865363) na částečnou úhradu nákladů akce „Hudební 
večery prostor Zanádraží Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč
c) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecké autokino“ ve výši 65.000,- Kč
d) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč
e) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vína 
v Sadech“ ve výši 45.000,- Kč
f) European Press Holding a. s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Barevný region“ ve výši 35.000,- Kč
g) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mácháč – 
Club tour 2021“ ve výši 90.000,- Kč
h) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Střekovská Forbína“ ve výši 90.000,- Kč
i) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „MIMO GALERII projekty do veřejného a virtuálního 
prostoru města Ústí nad Labem“ ve výši 65.000,- Kč
j) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Café 
Max na ulici 2021“ ve výši 50.000,- Kč
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k) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Nahrávání nové desky skupiny Houpací Koně“ ve výši 50.000,- Kč
l) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecké 
slavnosti 2021“ ve výši 90.000,- Kč
m) POST BELLUM, z. ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Venkovní expozice pamětníků města Ústí nad Labem“ ve výši 50.000,- Kč
n) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Etnické večery – představování kultur cizinců žijících na Ústecku a okolí“ ve výši 
50.000,- Kč
o) Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem (IČ 44226349) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava betlémů“ ve výši 40.000,- Kč
p) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „Letní koncert 
skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 40.000,- Kč
q) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „31. Vánoční 
koncert skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 90.000,- Kč
r) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Festival Sudety 2021 – 13. ročník“ ve výši 60.000,- Kč
s) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů akce „Ústí live!“ ve výši 
40.000,- Kč
t) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů akce „Čajů fest 2021“ ve 
výši 80.000,- Kč
u) Veselá Brná z.s. (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VI. 
Indiánský den Karla Maye“ ve výši 50.000,- Kč

D) nesouhlasí
  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký Gastrofest 2021“
b) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „30 
let skupiny Houpací koně – propagace“
c) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů projektu 
„Historické turistické stezky – 1. informační katalog“

E) ukládá
  

1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu města

a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

 Termín: 28. 6. 2021

51. Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 44

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: přišly dvě žádosti mimo dotační program
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PhDr. Ing. Nedvědický: navrhuji do usnesení schválit podmínku, že si tyto organizace požádají o 
dotaci i jinde, např. u národní sportovní agentury
Mgr. Krsek: navrhuji totéž
Mgr. Ševcovic: navrhuji materiál předložit až poté, kdy doloží, že žádali o dotaci jinde a nebylo 
jim vyhověno
Ing. Kohl: materiál stahuji

52. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 
Původní číslo materiálu: 45

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: představil materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1870/77R/21
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 
2021 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro rok 2021
3. Vzor „Smlouvy o poskytnutí dotace“ dle přílohy usnesení č. 1

53. Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám pro žáky 1. tříd - 1. záloha
Původní číslo materiálu: 46

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: materiál je předložen na základě schválení materiálu v minulé radě o poskytnutí 
příspěvku
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1871/77R/21
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Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na 
provoz základním školám pro žáky 1. tříd - 1. záloha

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 232,40 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení školství o částku 1 232,40 tis. Kč v položce Příspěvek na učební 
pomůcky pro žáky 1. tříd
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1 232,40 tis. Kč základním 
školám, příspěvkovým organizacím na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd 
– 1. záloha takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 81,60 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 37,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
90,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
45,60 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 50,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 66,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 91,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
79,20 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 57,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 94,80 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
102,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 66,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 45,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 80,40 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
49,20 tis. Kč
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- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace, ve výši 
54,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 55,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 66,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 20,40 tis. Kč

54. Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Původní číslo materiálu: 47

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: představil materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1872/77R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace

b) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

c) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

d) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace

f) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
uvedených v bodě A)
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55. Udělení výjimky z počtu žáků v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 2021/2022
Původní číslo materiálu: 48

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: představil materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1873/77R/21
Udělení výjimky z počtu žáků v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) 
v platném znění, na školní rok 2021/2022 – výjimka z nejvyššího počtu žáků:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

b) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravných třídách základních 
škol uvedených v bodě A)

56. Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad 
Původní číslo materiálu: 69

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: dodatek se týká doplnění možnosti distančního hlasování
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o projednání bodů v tomto pořadí: 56, 70 - 72: 8, 0, 0

Hlasování o projednání en block bodů č.: 49 - 55, 57 - 64, 75: 8, 0, 0
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1874/77R/21
Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele do školských rad 
základních škol na území statutárního města Ústí nad Labem:
a) dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad

57. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Metrostav 
a.s.
Původní číslo materiálu: 56

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Hlasování o projednání bodů v tomto pořadí: 56, 70 - 72: 8, 0, 0

Hlasování o projednání en block bodů č.: 49 - 55, 57 - 64, 75: 8, 0, 0

Bc. Žirovnická: narovnání se týká areálu plavecké haly – skokanského bazénu
PhDr. Ing. Nedvědický: uzavřením dohody ale neříkáme, kdo je za tento stav zodpovědný
Bc. Žirovnická: V průběhu stavby změnila hygiena své stanovisko, podle kterého se muselo 
postupovat. Byla přepracovaná PD, podle které Metrostav zakázku předělal. Během provozu se ale 
objevily závady, prosakovala voda. Metrostav uznal špatně provedenou stavební a izolační práci, 
ale neuznal reklamaci instalace odvodňovacích žlabů.
PhDr. Ing. Nedvědický: kdo je tedy viník podle vás
Bc. Žirovnická: nelze jednoznačně určit. Projektantem byly předloženy 3 varianty nápravy, město 
vybralo jednu a během užívání se zjistilo, že vybraná varianta nebyla zvolena správně
Mgr. Krsek: každá strana tedy zaplatí půlku? Pokud se v záruční době objeví problém, je to chyba 
projektanta, který tuto variantu vůbec neměl navrhovat. Není tu úplné vyvinění projektanta. 
Zjišťovalo se, zda třeba nešlo o vadný materiál?
Ing. Outlá: Chybí mi v materiálu vyjádření toho projektanta a také vyjádření PO.
Bc. Žirovnická: S Metrostavem je domluvena náprava v období červen až září
Mgr. Studenovský: pokud dali tento termín, znamená to, že se ten bazén zavře?
Bc. Žirovnická: Ano. Jinak to nelze z hlediska technologie
PhDr. Ing. Nedvědický: pokud tu nemáme doplněné požadované informace a stanovisko pana 
doktora Kišše, bylo by velkým problémem svolat mimořádnou radu a projednat materiál po 
doplnění těchto informací? Neporušili bychom nějaké lhůty?
Bc. Žirovnická: není problém
Ing. Outlá: nechci dohodu zrušit, jen chci mít pádné důvody a argumenty, proč jsme se rozhodli 
právě takto. Zda předložená cena je cena obvyklá, jestli odpovídá rozpočtu podle projektanta
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Bc. Žirovnická: materiál stahuji

58. Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o dotaci
Původní číslo materiálu: 70

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: stručně představila materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1875/77R/21
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o 
dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o výzvě č. 7/2020 Ministerstva životního prostředí vyhlášenou 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dle podmínek Národního programu 
Životní prostředí. Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.1 
Implementace systémových nástrojů, Podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a 
primátorů pro klima a energii

B) schvaluje
  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad 
Labem“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

 Termín: 30. 7. 2021

59. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Původní číslo materiálu: 71

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: stručně představila materiál dle důvodové zprávy
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1876/77R/21
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

B) schvaluje
  

1. zapojení statutárního města Ústí nad Labem do Paktu starostů a primátorů

C) pověřuje
  

1. PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města
a) aby podepsal Pakt starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

D) ukládá
  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení zpracovaný Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima

 Termín: 15. 12. 2023

60. Revokace usnesení RM 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021
Původní číslo materiálu: 72

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: k zapojení města do paktu starostů stačí souhlas RM
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1877/77R/21
Revokace usnesení RM 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení č. 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021
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61. Finanční ukončení projektu
Původní číslo materiálu: 49

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1878/77R/21
Finanční ukončení projektu

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o finančním ukončení projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ registrační číslo 
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467 a začátku doby udržitelnosti od 4. 5. 2021 do 
3. 5. 2026, tj. po dobu 5ti let

62. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu Krizové byty
Původní číslo materiálu: 50

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1879/77R/21
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 
k realizaci projektu Krizové byty

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

B) schvaluje
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1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ s Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, který je přílohou tohoto usnesení

63. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
– Kotlíkové půjčky č. SML1024138
Původní číslo materiálu: 51

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1880/77R/21
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

B) doporučuje
  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

C) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátor

a)předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. 
SML1024138 dle bodu B)

 Termín: 28. 6. 2021

64. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 52

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
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Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1881/77R/21
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 3 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým 
bude k vyjmut z hospodaření této příspěvkové organizace následující movitý majetek:
- elektro pilíř umístěný na pozemkové parcele č. 4114/2 v k. ú. Střekov
- čerpadlo umístěné v šachtě na pozemkové parcele č. 4114/1 v k. ú. Střekov

B) schvaluje
  

1. převod správy majetku uvedeného v bodě A) tohoto usnesení z odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic na odbor dopravy a majetku za podmínky 
schválení změny zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení

C) ukládá
  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstku primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

 Termín: 28. 6. 2021

65. Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova
Původní číslo materiálu: 53

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění
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Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1882/77R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 9. 2021
  

1. se změnou zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

 Termín: 28. 6. 2021

66. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domova pro seniory Dobětice
Původní číslo materiálu: 54

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1883/77R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domova pro seniory Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí s účinností od 1. 1. 2022
  

1. se změnou zřizovací listiny Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

B) ukládá
  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 
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 Termín: 28. 6. 2021

67. Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 – 
2030“ - finanční ukončení projektu a rozpočtové opatření FO
Původní číslo materiálu: 55

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1884/77R/21
Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na 
období 2021 – 2030“ - finanční ukončení projektu a rozpočtové opatření FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informace o finančním ukončení projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 
Ústí nad Labem na období 2021 – 2030“

B) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 327,15 tis. Kč – zapojení finanční 
podpory z operačního programu Zaměstnanost ke spolufinancování projektu „Příprava a 
zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 327,15 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 327,15 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

68. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020
Původní číslo materiálu: 57

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
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1885/77R/21
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. účetní závěrky za účetní období roku 2020, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, 
příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o schválení účetních 
závěrek, viz příloha č. 1 usnesení
2. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2020, včetně 
jejich rozdělení do fondů, dle přílohy č. 2 usnesení

69. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla 
IV. 1241/41, příspěvkové organizace, na dobu určitou
Původní číslo materiálu: 58

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1886/77R/21
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad 
Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace, na dobu určitou

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. doporučení konkursní komise ze dne 21. 5. 2021 na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové 
organizace 

B) jmenuje s účinností od 1. 8. 2021
  

1. Bc. Kateřinu Nevřivou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Bc. Michaely 
Perglerové, ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové 
organizace s tím, že po ukončení výkonu činnosti jmenované do této funkce, bude 
jmenovaná zařazena na původní pracovní místo dle uzavřené pracovní smlouvy ze dne 18. 
8. 2020, za stejných pracovních podmínek sjednaných v této pracovní smlouvě
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C) stanovuje s účinností od 1. 8. 2021
  

1. Bc. Kateřině Nevřivé, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace
a) plat (platový výměr č. 73/2021)

70. Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 59

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1887/77R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 318,16 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 318,16 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 318,16 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 349,20 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 349,20 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 349,20 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v důsledku povinného 
testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb - COVID_19 takto:
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- DS Krásné Březno, p. o. 295,27 tis. Kč
- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 53,93 tis. Kč

71. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci 
projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní zahradu“ 
Původní číslo materiálu: 60

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1888/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní 
základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na 
předfinancování a realizaci projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 320,74 tis. Kč a uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad 
Labem a Fakultní základní školou Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou 
organizací

2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
v celkové výši 377,34 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 377,34 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 320,74 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přeměna 
školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. 
o.,“ který je realizován v rámci výzvy Národního programu životního prostředí (NPŽP 
7/2019)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 
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56,60 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.“

B) ukládá
  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrhy dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

 Termín: 28. 6. 2021

72. Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím
Původní číslo materiálu: 61

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1889/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 413,94 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 413,94 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v 
celkové výši 278,94 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s přijatými 
opatřeními v rámci COVID 19 takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 209,52 tis. Kč
- Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, p. o. 69,42 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizaci ve výši 45 tis. Kč (spoluúčast zřizovatele) na akci „MŠ Vyhlídka – 
nákup elektrického kotle na vaření“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
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investičního příspěvku Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové 
organizaci ve výši 90 tis. Kč na akci „MŠ Větrná – nákup kombinovaného sporáku“

B) ukládá
  

1. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2021

  
2. Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2021

73. Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení dotace MPSV na r. 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách - COVID-19
Původní číslo materiálu: 62

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1890/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení dotace MPSV na r. 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách - 
COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 32 926,91 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a 
sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši 32 926,91 tis. Kč v položce 
Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro p. o.
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ze sociální oblasti v celkové výši 32 926,91 tis. Kč na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
Domov Velké Březno, p. o. 3 682,09 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 2 512,10 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 6 477,10 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 6 693,88 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 5 035,78 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 3 380,17 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 1 913,88 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 3 231,91 tis. Kč

2. ředitelům příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb odměny v rámci 
mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
a) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/5/2021)
b) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/6/2021)
c) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/7/2021)
d) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/8/2021)
e) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/9/2021)
f) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2021)
g) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/11/2021)
h) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/12/2021)

74. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
Původní číslo materiálu: 63

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1891/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků 
Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 2 452,90 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 2 
259,30 tis. Kč – Investiční rezerva
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 193,60 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
2 109,30 tis. Kč na akci „MSUL – nákup 8 ks nových parkovacích automatů“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
150 tis. Kč na akci „MSUL – zhotovení základových desek pod 15 parkovacích automatů“
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 193,60 tis. Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s výměnou 2 kusů pojistkových odpínačů vysokého napětí na zimním 
stadionu

B) ukládá
  

1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., tohoto usnesení

 Termín: 31. 12. 2022

75. Revokace usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021
Původní číslo materiálu: 64

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1892/77R/21
Revokace usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
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1. usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021v bodě F) usnesení

B) ukládá
  

1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl nejpozději do 12. 7. 2021 předložen 
radě města návrh na jmenování nového ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

 Termín: 12. 7. 2021

76. Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace - Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Původní číslo materiálu: 75

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: bez úvodního slova
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 8, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1893/77R/21
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace - Pečovatelská služba Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Pečovatelské služby Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, Masarykova 781/318b, Ústí nad Labem, IČ 44555385, od 
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1, IČ 00417904, ve výši 70 000,00 Kč, na 
bezbariérovou úpravu vozidla Taxík Maxík

B) děkuje
  

1. dárci za poskytnutý dar

77. Různé
Diskuse neproběhla.
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Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

Mgr. Martin Krsek

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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